
Hawai Palm Resort **** 

je novo zrekonštruovaný rezort nachádzajúci sa severne od priamo na piesočnatej pláži s 
panoramatickým výhľadom na Červené more. Je obklopený krásnou udržiavanou tropickou 
záhradou. Zariadenie hotela tvorí vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte 
reštaurácí, niekoľko barov, diskotéka Wi-Fi pripojenie na recepcii zadarmo, nákupná galéria, 
3 bazény z nich je 1 vyhrievaný v zimnom období, detský bazén, miniklub, detské ihrisko, 
detská diskotéka. 
Hotel má  niekoľko typov izieb a v každej je individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, set pre prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, sušič vlasov a WC), trezor na recepcii (zadarmo), balkón alebo terasa 
Vďaka množstvu doplnkových služieb pre deti, vrátane animácii, detského ihriska, detskej 
diskotéky, rovnako aj piesočnatej pláži, hotelový komplex vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi. 
Pre náročnejších plavcov je prístup do otvorené 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba (32m2) :  dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 
dospelého  
Rodinná izba (67m2) : sú dve prepojené miestnosti (bez dverí)  s možnosťou 2 prísteliek pre 
deti alebo 1 prístelky. Iba  má terasu alebo balkón   
pre dospelého 
Bungalov: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 1 prístelky, bungalov má 
terasu  
Jednolôžková izba:  na  vyžiadanie 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive)    
RAŇAJKY                                   od 07:00 do 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY (snack)           od 10:00 do 11:30 
OBED                                                               od 12:30 do 14:30 
VEČERA                                                                       od 18:30 do 21:00 
 
A la carte reštaurácia  
Ázijská reštaurácia  (za poplatok)  
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00     
 
Talianska reštaurácia  (za poplatok)     
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Rybia  reštaurácia  (za poplatok)  
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Orientálna reštaurácia  (za poplatok)  



VEČERA                                          od 19:00 do 22:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
VIP reštaurácia  (za poplatok)  
VEČERA                                          od 19:00 do 22:00                                                                             
(nutná rezervácia deň predtým) 
Pizza  House     od 12:00 do 17:00 

BARY 

LOBBY BAR 
nápoje      24hod 
POOL BAR  
nápoje      od 10:00 do 18:00 
BEACH BAR 
nápoje      od  10:00  do 18:00 
DISKOTÉKA (vstup zadarmo) 
nápoje za poplatok     od 23:-00 -02:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, vodka, 
rum,  likéry, whisky, miešané nápoje)   

• Cola, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, voda  
• čaj, americká káva a nescafé  
• stolný tenis, biliard, plážový volejbal, aerobik, fitness, šípky  
• Wi-Fi pripojenie vo verejných priestoroch zadarmo 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, turecká káva a čerstvé ovocné šťavy  
• centrum vodných športov na pláži, kite centrum, potápačské centrum,  
• motorizované i nemotorizované vodné športy na pláži za poplatok 
• SPA centrum, salón krásy, vírivka, sauna, masáže,  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:      

www.miragehotel-hurghada.com/ 


